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مقـاله تحقیقی

یک دهه تحقیقات و مطالعــات پژوهشگران جمهوری اسالمی
ایران در حوزه ســرطان و مقــایسه آن با کشورهــای
منطقه و جهــان ()2015-2006
چکیده

زمینه :بررسی تولیدات علمی ،ابزار مناسبی برای سیاستگذاری و برنامهریزی صحیح و شناخت
وضعیت گذشته را فراهم آورده و موجب هدفدارکردن حرکات علمی و تعیین اولویتهای
پژوهشی و شناسایی نقاط ضعف و کمبودهای موجود میشود .مطالعه حاضر با هدف ارزیابی
کمی و کیفی مقاالت و مدارک علمی پژوهشگران ایرانی در حوزه سرطان صورت گرفته است.

روش کار :پژوهش حاضر به روش پیمایشی-توصیفی (مقطعی) و با استفاده از ابزارهای
علم سنجی صورت گرفته است .جامعه آماری مطالعه حاضر را  9289مقاله و مدرک علمی
پژوهشگران کشورمان در حوزه سرطان تشکیل میدهند که طی سالهای  2006-2015در
مجالت متعلق به پایگاه اطالعاتی اسکوپوس منتشر و نمایه شدهاند .برای تجزیه و تحلیل
اطالعات از نرمافزارهای  NodeXL ،SPSSو  VOSviewerاستفاده شده است.
یافتهها :یافتهها نشان داد که تولیدات علمی پژوهشگران ایرانی در حوزه سرطان طی یک
دهه اخیر از رشدی سالیانه  25درصدی برخوردار بوده است .همچنین ضریب همکاری علمی
بینالمللی مقاالت و مدارک علمی حوزه سرطان  19/3درصد بوده است .دانشگاههای علوم
پزشکی تیپ برتر از مهمترین مراکز تولید کننده مدارک علمی و پژوهشگران کشورهای
صنعتی و توسعهیافته جهان از مهمترین شرکای متخصصان ایرانی در تولید علم مشترک
بودهاند .همچنین تحقیقات و مطالعات صورت گرفته در برخی حوزههای علم سرطان از
قبیل سرطان سیستم صفراوی ،رحم و کودکان در سطح قابل قبولی قرار نداشته است.

واژگان کلیدی :سرطان ،تولیدات علمی ،مطالعات تطبیقی ،علمسنجی ،پایگاه
اطالعاتی ،ایران ،اسکوپوس
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نتیجهگیری :هر چند به لحاظ کمی تولیدات علمی پژوهشگران ایرانی طی سالهای اخیر
رشد نسبتاً قابل قبولی داشته ولی به لحاظ کیفی این مقاالت در مجالت معتبر و با کیفیت
باال منتشر نشدهاند .حمایت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و دانشگاههای علوم
پزشکی وابسته به آن از محققان و متخصصان پزشکی ،افزایش تعامالت و ارتباطات علمی
پژوهشگران ایرانی با همکاران خارجیشان ،افزایش بودجههای مربوط به تحقیق و پژوهش،
فراهم نمودن امکانات آزمایشگاهی و برگزاری دورههای آموزشی شیوههای نگارش مقاالت
علمی جهت افزایش سطح کمی و کیفی مقاالت علمی ،الزم و ضروری بنظر میرسد.

یک دهه تحقیقات پژوهشگران کشور در حوزه سرطان

مقدمه

پژوهش و تولیدات علمی سهم بسزایی در ارتقا زندگی و رشد
و توسعه اقتصادی ،اجتماعی و بهداشتی در سطح جوامع
گوناگون ایفا میکنند ( .)1دولتها همواره سعی کردهاند،
بودجههای پژوهشی خود را به گونهای توزیع کنند که موضوع
این پژوهش ها ارتباط تنگاتنگی با جنبههای مختلف زندگی
تمامی افراد جامعه داشته باشد و از سویی دیگر ،شرایطی را
فراهم نمایند تا پژوهشگران به اطالعات مرتبط و با کیفیت
در کوتاهترین زمان و بدون محدودیت مکانی دسترسی یابند
(3و .)2تولیدات علمی مستخرج از تحقیقات و مطالعات علمی
میتواند به مسئوالن در فرایند تصمیمسازی و سیاستگذاری
یاری رساند ( .)4امروزه عالوه بر ارزیابی کشورها بر اساس
عواملی از قبیل تولید ناخالص ملی ،قدرت نظامی ،موقعیت
منطقهای و جغرافیایی بعنوان یکی از مهمترین مولفههای رشد
و توسعه کشور ،به میزان اهمیت و اولویت قرار دادن پژوهش
و تولید و مصرف اطالعات علمی در آن کشورها به عنوان
یکی از مهم ترین مولفه های رشد و توسعه کشور استناد می
کنند (6و .)5در واقع باید اشاره کرد که امروزه تولیدات علمی
را معیاری مناسب برای ارزیابی توسعه و پیشرفت جوامع در
نظر گرفته و آن را به عنوان یکی از مهمترین شاخصههای
میزان فعالیتهای علمی و پژوهشی به حساب میآورند.
همچنین تولیدات علمی راهی مناسب برای به اشتراکگذاری
پیشرفتهای علمی پژوهشگران کشورها با یکدیگر به شمار
می رود (.)7

سرطان یک بیماری است که با تغییر شکل غیر طبیعی سلول
و از دست رفتن تمایز سلولی و عملکرد آن مشخص میشود
( .)10سرطان یکی از بیماریهای شایع در دنیای متمدن

همچنین باید بیان داشت که علم پزشکی ارتباط تنگاتنگی
با سالمت افراد جامعه داشته و پژوهشگران و متخصصان این
حوزه در راستای افزایش سطح توانمندی و عملکرد مناسب
خود نیازمند افزایش مطالعات و تحقیقات در این زمینه و
بهرهمندی بیشتر از منابع اطالعاتی گوناگون هستند(.)17
انجام مطالعات علمی در این حوزه بویژه در رابطه با سرطان
و انعکاس نتایج تحقیقات در قالب مدارک و مقاالت علمی
میتواند در راستای حل مشکالت بهداشتی ،درمانی و
کاهش بار بیماریهای مرتبط با آن تاثیرگذار باشد ( .)18در
حوزههای مختلف دانش بشری انتشار نتایج دستآوردهای
دانشمدان و متخصصان به بهترین شیوه و در کمترین زمان
از مهمترین عواملی محسوب میشود که میتواند به ارتقای
سطح دانش آن حوزه کمک نماید ( 20و .)19علم پزشکی و
بیماریهای سرطان نیز از این قاعده مستثنی نبوده و انتشار
مدارک و مقاالت علمی عالوه بر ارتقای سطح دانش تخصصی
پژوهشگران و متخصصان ،موجبات ارتقای سطح سالمت افراد
جامعه بویژه بیماران مبتال به سرطان را فراهم خواهد نمود.
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از سویی دیگر باید اشاره داشت که تعیین جایگاه و نقش هر
کشوری در تولیدات علمی در حوزههای موضوعی مختلف نشان
دهنده میزان توانمندی و عملکرد آن کشور در جهت ارتقا و
کمک به بهبود آن موضوعات میشود ( .)8بررسی تولیدات
علمی ،ابزار مناسبی برای سیاستگذاری و برنامهریزی صحیح
و شناخت وضعیت گذشته را فراهم آورده و موجب هدفدار
کردن حرکات علمی و تعیین اولویتهای پژوهشی و در کنار
آن منجر به شناسایی نقاط ضعف و کمبودهای موجود در تولید
اطالعات علمی میشود ( .)9یکی از مهمترین موضوعات دانش
بشری که همواره و از دیرباز مورد توجه افراد ،متخصصان و
پژوهشگران قرار داشته و جوامع ،دولتها و کشورهای مختلف
بخش قابل توجهی از سرمایه ،نیروی انسانی و تمرکز خود را
بدان معطوف ساختهاند ،علم پزشکی و در راس آن بیماریهای
مختلف بویژه بیماری سرطان میباشد.

امروزی است که تعداد افراد مبتال به آن روز به روز افزایش
مییابد .علیرغم پیشرفتهای قابل توجه علم پزشکی ،سرطان
همچنان به عنوان یکی از مهمترین بیماریهای قرن حاضر
شناخته شده و دومین علت مرگ و میر بعد از بیماریهای
قلبی و عروقی به حساب آورده میشود ( .)11-13طبق آخرین
تخمینها ،شیوع سرطان در دهههای آینده در کشورهای در
حال توسعه جهان بویژه جمهوری اسالمی ایران با روندی رو
به ازدیاد همراه خواهد بود و حتی کشورهای توسعه یافته و
صنعتی دنیا نیز با کاهش ملموسی در زمینه شمار مبتالیان
به سرطان روبرو نخواهند شد .سازمان بهداشت جهانی در
سال  ،2012پیشگیری از سرطان و باال بردن کیفیت زندگی
بیماران مبتال به سرطان را مورد تاکید قرار داده و پیشبینی
کرده است که با کنترل عوامل خطر ،حدود  %40از موارد
مرگ و میرناشی از سرطانها قابل پیشگیری بوده و با درمان
و تشخیص به موقع ،یک سوم از بار بیماری کاهش مییابد
(.)14-16

ی سرطان و از آنجایی که تاکنون
با توجه به اهمیت بیمار 
پژوهشی در جهت ترسیم نقشه علمی حوزه سرطان در
کشور صورت نگرفته است ،این مطالعه در نظر دارد با روش
مصورسازی و ترسیم نقشه علمی ،حجم عظیم دادههای مرتبط
با این حوزه را سازماندهی نموده و حوزههای مهم و پرتولید و
شاخههای مختلفی که توجه کمتری بدانها صورت گرفته است
را مشخص نماید .همچنین این مطالعه در نظر دارد تا افراد
و دانشگاههای هسته و پرتولید را شناسایی نموده و شرکای
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اصلی تولید علم حوزه سرطان جمهوری اسالمی ایران را
مشخص نماید .آگاهی از وضعیت تولیدات علمی در حوزههای
مختلف سرطان میتواند به محققین عالقهمند در این زمینه
کمک نماید تا با شکافهای علمی موجود آشنا شده ،افراد و
مراکز علمی معتبر را شناسایی کنند و موضوعات و مطالعات
خود را با دید وسیعتری مورد بررسی قرار دهند .نتایج این
پژوهش در صورت استفاده کاربردی میتواند به برنامهریزی و
سیاستگذاری موثر در زمینه سرطان در کشور کمک نماید.
با توجه به مطالب ارائه شده و از آنجایی که بر اساس اطالعات
حاضر تاکنون پژوهشی به بررسی ساختار تولیدات علمی
پژوهشگران و متخصصان جمهوری اسالمی ایران در حوزه
سرطان نپرداخته است ،مطالعه حاضر با هدف ارزیابی کمی و
کیفی تولیدات علمی حوزه سرطان و تعیین جایگاه منطقهای
و جهانی کشورمان در این زمینه صورت گرفته است.

روش پژوهش

پژوهش حاضر در زمره مطالعات علمسنجی و به روش پیمایشی
توصیفی انجام گرفته است .جامعه آماری مطالعه حاضر را کلیه
مدارک و مقاالت علمی پژوهشگران جمهوری اسالمی ایران در
حوزه سرطان تشکیل میدهند که طی سالهای  2006الی
 2015و در مجالت نمایه شده توسط پایگاه اطالعاتی اسکوپوس
به چاپ رسیده باشند .برای گردآوری اطالعات با مراجعه به
پایگاه اسکوپوس به نشانی  ،www.Scopus.comدرقسمت
جستجوی پیشرفته ( )Advance Searchنام ایران ( )Iranدر

قسمت  Affiliation Countryوارد شده و سال تولید مقاالت
( )Publication Yearبین  2015-2006انتخاب شده است.
همچنین در بخش حوزه موضوعی مقاالت علمی (Subject
 )Areaواژه سرطان ( )Cancerاضافه و جستجوی اولیه صورت
گرفته است .در این بخش 9289 ،مقاله و مدرک علمی در حوزه
سرطان که حداقل یک پژوهشگر و نویسنده با وابستگی سازمانی
به یکی از مراکز و موسسات علمی و دانشگاهی کشورمان در
تهیه و انتشار آن نقش داشته است ،بازیابی شده است .در قسمت
دوم فرایند گردآوری اطالعات و برای تعیین افراد ،دانشگاهها
و مجالت هسته ،کشورهای پرتولید و شرکای اصلی جمهوری
اسالمی ایران ،حوزههای موضوعی فرعی شاخه سرطان ،تولیدات
علمی در انواع سرطانها و روند تولید علم پژوهشگران ایرانی
طی سالهای مورد بررسی ،جستجویی در دادههای بازیابی شده
صورت گرفته و تمامی موارد به تفکیک استخراج شده است.
همچنین برای شناسایی و تطابق نام افراد پرتولید جمهوری
اسالمی ایران در حوزه سرطان ،اسامی پژوهشگران در سامانه
علم سنجی اعضای هیات علمی وزارت بهداشت جستجو شده
تا از بوجود آمدن تشابهات اسمی و اشتباهات و اشکاالتی از این
قبیل جلوگیری بعمل آید .برای تجزیه و تحلیل اطالعات از نرم
افزارهای  NodeXL ،SPSSو  VOSviewerاستفاده شده است.

یافتهها

تولیدات علمی پژوهشگران ایرانی در حوزه سرطان طی
سالهای مورد بررسی در شکل  1قابل مشاهده است.
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شکل  .1روند تولیدات علمی پژوهشگران جمهوری اسالمی درحوزه سرطان طی سالهای مورد بررسی

یک دهه تحقیقات پژوهشگران کشور در حوزه سرطان

وضعیت کشورهای مختلف جهان در تولید علم حوزه سرطان

طی سالهای مورد بررسی در شکل  2قابل مشاهده است.

شکل  .2سهم کشورهای مختلف جهان در تولید علم حوزه سرطان طی سالهای مورد بررسی

در جدول  ،1سهم تولیدات علمی بینالمللی پژوهشگران حوزه
سرطان در میان کشورهای منطقه (کشورهای عضو دفتر
مدیترانه شرقی )1قابل مشاهده است.

در جدول  ،2دانشگاهها و مراکز علمی کشورمان که بیشترین
تعداد مدارک و مقاالت علمی در حوزه سرطان را به چاپ
رساندهاند ،قابل مشاهدهاند.

جدول  .1سهم کشورهای منطقه در تولید علم حوزه سرطان طی سالهای مورد
بررسی

جدول  .2مراکز و دانشگاههای تولید کننده مقاالت و مدارک علمی حوزه سرطان
طی سالهای مورد بررسی

ترکیه

16924

علوم پزشکی تهران

2925

ایران

9289

علوم پزشکی شهید بهشتی

1216

مصر

5569

علوم پزشکی شیراز

738

عربستان سعودی

3697

علوم پزشکی مشهد

691

پاکستان

3243

دانشگاه آزاد اسالمی

645

تونس

1179

علوم پزشکی تبریز

616

لبنان

1062

تربیت مدرس

616

امارات متحده عربی

723

علوم پزشکی اصفهان

606

اردن

644

دانشگاه تهران

501

مراکش

590

علوم پزشکی ایران

391

کویت

578

انیستیتو پاستور

323

قطر

521

علوم پزشکی مازندران

258

عراق

285

علوم پزشکی جندی شاپور

205

سودان

267

علوم پزشکی کرمان

193

عمان

248

علوم پزشکی کرمانشاه

189
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افشین موسوی چلک و همکاران

در جدول  ،3کشورهایی که بیشترین تعداد همکاری علمی
در تالیف و انتشار مدارک و مقاالت علمی را با پژوهشگران و
متخصصان ایرانی داشتهاند ،قابل مشاهدهاند.
جدول  .3کشورهای همکار در تولید علم مقاالت و مدارک علمی حوزه طی سالهای
مورد بررسی

نام کشور

تولیدات علمی

در جدول  ،4سرطانها و بیماریهایی که بیشترین تعداد
مقاالت و مدارک علمی در آن حوزهها توسط پژوهشگران و
متخصصان ایرانی طی سالهای مورد بررسی به چاپ رسیده
است ،قابل مشاهده میباشد.
جدول  .4تعداد تولیدات علمی پژوهشگران ایرانی در هر یک از شاخههای فرعی
حوزه سرطان (بیماریهای مختلف)

امریکا

574

نام سرطان

تولیدات علمی

بریتانیا

238

پستان

2146

کانادا

214

خون

1036

آلمان

207

معده

612

سوئد

193

ریه

601

ایتالیا

166

پروستات

534

فرانسه

139

روده/کولون

408

استرالیا

135

لنفوم

420

مالزی

135

کبد

382

هلند

92

پوست

259

سوئیس

86

مثانه

223

هند

81

استخوان

222

ژاپن

59

کلیه

216

اسپانیا

57

مغز

170

چین

34

سر و گردن

162

تیروئید

151

در شکل  ،3شاخههای فرعی مقاالت و مدارک علمی حوزه
سرطان که توسط پژوهشگران و متخصصان ایرانی طی
سالهای  2015-2006مورد بررسی قرار گرفته است،
مشخص شده است.

در جدول  ،5مجالتی که بیشترین تعداد مقاالت و مدارک
علمی پژوهشگران و متخصصان ایرانی را با موضوعیت سرطان
و بیماریهای مرتبط با آن به چاپ رساندهاند (به همراه
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شکل  .3شاخههای فرعی مقاالت و مدارک علمی تولید شده پژوهشگران ایران در حوزه سرطان

یک دهه تحقیقات پژوهشگران کشور در حوزه سرطان

. قابل مشاهده میباشد،)وضعیت کیفی مجالت
 مهمترین مجالت منتشر کننده مقاالت و مدارک علمی پژوهشگران ایرانی در حوزه سرطان و وضعیت کیفی آنها.5 جدول

 وضعیت کیفیتSJR  شاخصH شاخص

ضریب تاثیر

تعداد مقاالت

نام مجله

Q2

0/743

55

1/899

657

Asian Pacific Journal Of Cancer Prevention(Thailand)

Q4

0/335

9

0/923

231

Iranian Journal Of Cancer Prevention

Q2

0/532

35

1/488

193

Archives Of Iranian Medicine

Q2

0/378

23

1/558

136

Journal Of Research In Medical Sciences

Q3

0/132

6

0/137

126

Journal Of Isfahan Medical School

Q3

0/128

6

0/166

124

Tehran University Medical Journal

Q2

0/431

17

1/158

114

Iranian Red Crescent Medical Journal

Q2

0/283

17

0/793

107

Acta Medica Iranica

Q3

0/229

10

0/379

91

Journal Of Mazandaran University Of Medical Sciences

Q3

0/457

8

1/000

83

International Journal Of Hematology Oncology And Stem
Cell Research

Q1

0/584

23

1/725

77

Iranian Journal Of Pharmaceutical Research

Q2

0/685

53

2/120

71

Medical Oncology (United States)

Q2

1/026

56

3/284

70

Tumor Biology (Germany)

Q3

0/512

19

1/635

62

Iranian Journal Of Basic Medical Sciences

Q2

0/387

15

1/083

55

Iranian Journal Of Medical Sciences

Q2

0/550

12

1/661

54

Gastroenterology And Hepatology From Bed To Bench

Q1

1/201

218

3/385

54

Plos One(United States)

Q3

0/372

23

1/149

52

Iranian Journal Of Public Health

Q3

0/251

7

0/628

48

Iranian Journal Of Obstetrics Gynecology And Infertility

Q3

0/317

25

0/961

48

Journal Of Cancer Research And Therapeutics (India)
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 مهمترین پژوهشگران و متخصصان ایرانی که،4 در شکل
ببیشترین آثار علمی مربوط به حوزه سرطان را طی سالهای
. نمایش داده شده است،مورد بررسی تالیف و به چاپ رسانیدهاند

 درصد از کل تولیدات علمی7 یافتهها نشان داد که بیش از
Asian Pacific Journal Of Can� حوزه سرطان ایران در مجل ه
. به چاپ رسیده استcer Prevention

 افراد هسته و پرتولید در تهیه و انتشار مقاالت و مدارک علمی حوزه سرطان جمهوری اسالمی ایران.4 شکل
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افشین موسوی چلک و همکاران

یافتهها نشان داد که محمدرضا زالی (با  130مدرک و مقاله
علمی نمایه شده از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) ،رضا
ملکزاده (/128علوم پزشکی تهران) ،علی عباس قادری (/97
علوم پزشکی شیراز) ،اردشیر قوامزاده (/76علوم پزشکی تهران)،
رامین صادقی (/75علوم پزشکی مشهد) ،محمدعلی محققی
(/62علوم پزشکی تهران) ،محمداسماعیل اکبری(/61علوم پزشکی
شهید بهشتی) ،کامران علیمقدم (/60علوم پزشکی تهران) ،محمد
ن پورحسینقلی (/59علوم پزشکی شهید بهشتی) و سید ناصر
امی 
استاد (/58علوم پزشکی تهران) به عنوان ده مولف و نویسنده
پرتولید حوزه سرطان شناسایی شدهاند.

بحث و نتیجه گیری

نتایج بدست آمده از مطالعه حاضر نشان داد که تولیدات علمی
پژوهشگران و متخصصان ایرانی در حوزه سرطان طی یک دهه
اخیر بیش از  700درصد رشد داشته است و این میزان از 259
مورد در سال  2006به  1817مورد در سال  2015ارتقا یافته
است .این نتایج نشان میدهد که برونداد علمی حوزه سرطان
کشورمان طی سالهای مورد بررسی رشدی سالیانه  25درصدی
داشته و همگام و همراه با سایر حوزههای موضوعی دیگر و نقشه
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نتایج بدست آمده از مطالعه حاضر همچنین نشان داده است
که کشورهای صنعتی و توسعه یافته جهان از جمله ایاالت
متحده امریکا (سهم  ،)% 30/8چین ( ،)%11/2ژاپن (،)%7/1
بریتانیا ( ،)%6/6آلمان ( ،)%6/4ایتالیا ( ،)%5/4فرانسه ()%4/4
و کانادا ( )%3/8از پیشگامان و سردمداران تولید علم جهانی
حوزه سرطان بوده و روی هم بیش از  75/7درصد از کل
تولیدات علمی این حوزه را به خود اختصاص دادهاند .در این
رابطه باید اشاره داشت که کشورهای توسعه یافته سالهاست
سرمایهگذاریهای گستردهای در بخش علم و فناوری داشته
و بخش قابل توجهی از بودجه سالیانه خود را به امر تحقیق و
پژوهش باالخص در حوزه بهداشت و سالمت اختصاص دادهاند.
کاهش چشمگیر مرگ و میر افراد بر اساس بیماریهای غیر واگیر
(از قبیل سرطان) ،افزایش سرانه و هزینههای بهداشتی بیماران
سرطانی ،توسعه تختهای بیمارستانها و تجهیز و پیشرفت
آزمایشگاهها مرتبط با بیماریهای سرطان ،گسترش امکانات
مربوط به بهداشت و سالمت در مناطق غیر شهری ،افزایش سن
امید به زندگی در میان زنان و مردان سرطانی و دهها شاخصه
و عامل تاثیرگذار دیگر از جمله دستآوردهای نظام بهداشت
سالمت کشورهای مذکور در حوزه سرطان بوده و میتوان
آنها را از ثمرات پژوهش و تحقیق در حوزه سالمت و بیماری
سرطان دانست .این کشورها به خوبی ضرورت و اهمیت بررسی
و تحقیق پیرامون بیماری سرطان را درک کرده و گامهای استوار
و ارزشمندی در این زمینه برداشتهاند .در واقع باید اشاره کرد

] [ Downloaded from jmciri.ir on 2023-01-08

در عصر حاضر ،سیاستگذاری در حوزه علم و فناوری به یکی
از ارکان اصلی برنامهریزی و توسعه در کشورهای مختلف جهان
تبدیل شده است .کشورهای جهان سعی میکنند تا با افزایش
سهم خود از انتشارات علمی ،نقش خود را در مناسبات علمی
و بینالمللی افزایش دهند .از این رو تا هنگامی که شناخت
درستی از وضعیت تولیدات علمی در یک کشور و جایگاه آن
در سطح منطقه و جهان وجود نداشته باشد ،برنامهریزی و
سیاستگذاری صحیحی نیز صورت نخواهد گرفت ( .)21این
امر در حوزه علوم پزشکی که نقش تعیینکننده و وی ژهای
در پیشگیری ،حفظ و ارتقای سطح بهداشت و سالمت افراد
جامعه دارد و موجبات توسعه نظام سالمت کشورها را فراهم
مینماید ،از اهمیت دوچندانی برخوردار میباشد .مطالعه حاضر
نیز با هدف ارزیابی کمی و کیفی تولیدات علمی پژوهشگران
ایرانی در حوزه سرطان طی یک دهه اخیر صورت گرفته است.
از آنجایی که تعداد مبتالیان به سرطان در سطح جهان و در
کشور ما طی سالهای اخیر رو به افزایش بوده و این بیماری
به عنوان یک معضل بهداشتی مطرح گردیده است ،از این رو
مبارزه با آن جز اولویتهای بهداشتی درمانی جوامع مختلف
قرار گرفته است ( 23و  .)22بنابراین ،تحقیق و پژوهش و
انعکاس و اشاعه نتایج و دستآوردهای محققان و دانشمندان
در قالب مقاالت و مدارک علمی در پایگاههای اطالعاتی علمی
معتبر در این حوزه میتواند مثمرثمر و مفید واقع شود.

جامع تولید علم کشور در مسیر دسترسی به اهداف 1404
حرکت نموده است .در واقع باید بیان داشت که سرمایهگذاری
و سیاستگذاری مناسب دولت و سازمانهای دولتی از قبیل
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری ،افزایش بودجههای تحقیقاتی و پژوهشی در حوزه
بیماری سرطان ،گسترش دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز
بهداشتی و درمانی در سطح کشور ،افزایش مراکز تحقیقاتی
و علمی مربوط و مرتبط با سرطان در شهرهای مختلف کشور،
افزایش اعضای هیات علمی ،دانشجویان دکتری ،پژوهشگران
حوزه سرطان در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و دهها عامل موثر
دیگر از جمله مواردی بوده است که در پیشرفت و توسعه علم
پزشکی و بیماری سرطان در کشور و به تبع آن افزایش تولیدات
علمی این حوزه نقش داشته است .بسیاری از مطالعات صورت
گرفته در این زمینه نشان داده است که جمهوری اسالمی ایران
از سال  2000میالدی بویژه طی سالهای اخیر ،رشد بسیار
مطلوب و قابل قبولی در زمینه تولید علم و اطالعات علمی
در حوزههای مختلف علم پزشکی داشته و با یافتههای مطالعه
حاضر همسو و همراستا میباشد (.)24-27

یک دهه تحقیقات پژوهشگران کشور در حوزه سرطان

که پیشرفت علم و تکنولوژی و ارتقای نظام سالمت این کشورها
ارتباط تنگاتنگی با افزایش تولید علم و اطالعات علمی داشته
و انتشار مدارک علمی مستخرج از طرحهای علمی ،تحقیقاتی
و بهداشتی در این کشورها زمینه را برای پیشگیری ،کنترل
و درمان هرچه بهتر بیماری سرطان فراهم آورده است .نتایج
بدست آمده از پژوهشهای گارسیا مارتینز وهمکاران (،)2012
تارازونا و همکاران ( )2017و آکوستا و همکاران ( )2014نیز
نشان داده است که کشورهای توسعه یافته و صنعتی جهان از
جمله ایاالت متحده امریکا ،کانادا ،استرالیا ،بریتانیا ،ژاپن و سایر
کشورهای اروپای غربی در تهیه و انتشار بخش قابل توجهی
از تولیدات علمی حوزههای مختلف دانش بشری بویژه علوم
پزشکی نقش آفرین بوده و با یافتههای مطالعه حاضر همسو و
همراستا میباشد (.)28-30

نتایج بدست آمده از مطالعه حاضر همچنین نشان داده است
 .2به طوری که تولیدات علمی حوزه سرطان کشورمان تا پیش از سال 1997
پایینتر از بسیاری از کشورهای دنیا از قبیل زیمباوه ،کویت ،ونزوئال ،تونس ،کنیا،
پاکستان ،مراکش ،کوبا ،مالزی ،مصر ،نیجریه ،شیلی ،تایلند ،اوکراین ،اسلوونی،
بلغارستان ،عربستان و  ...قرار داشته و با کشورهایی نظیر بنگالدش ،امارات،
اندونزی ،لبنان و تانزانیا همتراز بوده است.

مطالعه حاضر همچنین نشان داده است که کشورهای توسعه
یافته و صنعتی جهان از جمله ایاالت متحده امریکا ،بریتانیا،
کانادا ،آلمان و سوئد از اصلیترین شرکای جمهوری اسالمی
ایران در تولید علم حوزه سرطان طی سالهای مورد بررسی
بودهاند .همچنین  133کشور مختلف در تهیه و انتشار 1792
مقاله علمی (ضریب همکاری معادل  19/3درصد) سهیم بودهاند.
یکی از راه کارهایی که سالهاست به جامعه علمی وارد گردیده و
مورد استقبال پژوهشگران و متخصصان حوزه بهداشت و سالمت
قرار گرفته است ،مشارکت و همکاری در تحقیق و پژوهش با
متخصصان و دانشمندان کشورهای توسعه یافته و صنعتی دنیا
میباشد .پژوهشگران کشورهای غربی به خوبی به ضرورت
این امر واقف شده و به این پدیده به عنوان راه حلی مناسب
برای حل دشواریهای موجود بر سر راه پیشرفت و توسعه علم
مینگرند .تالش برای پیوستن افراد ،سازمانها و کشورهای
مختلف به شبکههای علمی و تخصصی در سرتاسر جهان از
مهمترین انگیزههای سیاستگذاران و برنامهریزان علمی جوامع
مختلف محسوب شده و پژوهشگران و متخصصان ایرانی نیز
میتواند با افزایش و تقویت تعامالت و ارتباطات علمی با همتایان
خارجیشان ،در راه پیشبرد علم پزشکی و بیماریهای مرتبط
با سرطان و از میان برداشتن شکافهای موجود و خالءهای
علمی گامهای اساسی را بپیمایند .بیشک ،سیاستگذاریهای
مجله علمی  -پژوهشی سازمان نظام پزشکی
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سهم جمهوری اسالمی ایران در تولید علم جهانی حوزه سرطان
نیز نزدیک به  %0/8بوده است .برخالف پایین بودن تولیدات علمی
جمهوری اسالمی ایران در حوزه سرطان تا پیش از قرن بیست و یکم
و سهم اندک کشورمان در تولید دانش جهانی در حوزه موضوعی
مورد بررسی ،2طی سالهای اخیر همگام و همراه با نقشه جامع
علمی کشور ،تولیدات علمی مرتبط با سرطان نیز از رشد نسبتاً
قابل قبولی برخوردار بوده است .هر چند رتبه جهانی کشورمان
طی سالهای اخیر رشد مثبتی داشته و باالتر از کشورهایی نظیر
نروژ ،سنگاپور ،فنالند ،هنگکنگ ،ایرلند ،پرتغال ،روسیه ،افریقای
جنوبی ،مکزیک و  ....در جایگاه بیست و چهارم دنیا قرار داشته
است ،ولی با توجه به سرمایهگذاریهای کوتاه و بلند صورت گرفته
در حوزه بهداشت و سالمت ،انتظار میرود جایگاه جهانی و سهم
تولیدات علمی پژوهشگران کشورمان در حوزه سرطان آنگونه که
شایسته است ارتقا یابد .با توجه به جریانشناسی ،آسیبشناسی
و ارزیابی توانمدیهای مرتبط با تولید علم و فناوری در حوزه
بهداشت و سالمت در کشور بویژه در رابطه با بیماری سرطان،
رسیدن به جایگاه نخست منطقه (باالتر از کشور ترکیه با 16924
مدرک علمی) و افزایش سهم تولیدات علمی جهانی مطابق با
پیشبینیهای صورت گرفته (سهم  1/5درصدی از تولید علم)
نیازمند تالش و کوشش مضاعف پژوهشگران و محققان این بخش
بوده و انتظار میرود دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز تحقیقاتی
و علمی مرتبط با سرطان و در راس آن وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی و دولت با حمایت همه جانبه در رسیدن به این
امر تاثیرگذار باشند.

که دانشگاه علوم پزشکی تهران ،شهید بهشتی ،شیراز ،مشهد
و به طور کلی دانشگاههای علوم پزشکی تیپ برتر کشور از
مهمترین مراکز تولید کننده مقاالت و مدارک علمی حوزه
سرطان طی سالهای مورد بررسی بودهاند .در این رابطه باید
اشاره کرد که دانشگاههای کشور بویژه دانشگاههای علوم پزشکی
به عنوان مهمترین مراکزفعالیتهای علمی و پژوهشی سالمت
محور نقش ویژه و تعیینکنندهای در ارتقا ،آموزش و توسعه
زیربنای نظام سالمت کشور داشته و ارتقای آموزش پزشکی،
توجه به تحقیقات و مطالعات مرتبط با بیماریهای سرطان در
مراکز تخصصی وابسته به این دانشگاهها ،بکارگیری و جذب
نیروهای متخصص و زبده در این دانشگاهها بویژه در مراکز
آموزشی بهداشتی و درمانی و بسیاری از عوامل دیگر میتواند
در پیشبرد توسعه علم حوزه پزشکی باالخص سرطان در کشور
مفید واقع شده و موجبات افزایش سطح کمی و کیفی مطالعات
مرتبط با سرطان در کشور و به تبع آن افزایش تولید علم در
این دانشگاهها را موجب شود .بسیاری از مطالعات پیشین در
رابطه با تولیدات علمی در حوزههای مختلف علم پزشکی نشان
داده است که دانشگاههای تیپ برتر از مهمترین مراکز تولید
کننده مقاالت و مدارک علمی مرتبط با علوم پزشکی بوده و با
یافتههای مطالعه حاضر همسو و همراستا میباشد (.)31-33
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افشین موسوی چلک و همکاران

مناسب دولت و وزارت بهداشت در این زمینه میتواند شرایط را
برای افزایش همکاریهای علمی مشترک پژوهشگران ایرانی و
متخصصان سایر کشورها فراهم آورده و موجبات افزایش تولید
علم در حوزه سرطان و به تبع آن کنترل ،پیشگیری و درمان
موثرتر بیماریهای حوزه سرطان را فراهم آورد.

نتایج همچنین نشان داده است که  2453مقاله علمی (بیش
از  26درصد از کل مدارک) در تنها  20مجله علمی به چاپ
رسیده است و سهم مجالت ایرانی و خارجی به ترتیب  15و 5
مجله بوده است .بجز مقاالت منتشر شده در مجالت معتب ر �Ira
 nian Journal Of Pharmaceutical Researchو  Plos Oneسایر
مقاالت و مدارک علمی در مجالت نه چندان معتبر (با کیفیت
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در پایان میتوان چنین جمعبندی نمود که بخش قابل توجهی
از مشکالت و معضالت بیماری سرطان و بیمارانی سرطانی در
کشور با انجام مطالعات و تحقیقات پژوهشگران و متخصصان
این حوزه و انعکاس آنها در قالب مدارک و مقاالت علمی در
مجالت و نمایههای بینالمللی قابل رفع بوده و میتوان با اشاعه
نتایج و یافتههای مطالعات به پیشبرد و توسعه علم سرطان
در سطح جهانی کمک شایانی نمود .بیشک ،افزایش برونداد
علمی و ارتقای سهم جمهوری اسالمی ایران از تولید علم حوزه
سرطان و پیوستن به شبکههای جهانی و ارتباطات علمی در
این حوزه میتواند نتایج مثبتی را برای نظام بهداشت و سالمت
ی سرطان ،بیماریهای
کشور به ارمغان آورده و به پیشبرد بیمار 
مرتبط با آن و بیماران سرطانی کمک شایانی نماید .هرچند با
توجه به گسترش و فراگیر شدن آموزش و پژوهش در حوزه
علوم پزشکی و استفاده از ظرفیتهای موجود و مرتبط با آن،
حرکات شتابنده و عظیمی در سالهای اخیر در حوزه سرطان
صورت گرفته و موفقیتهایی نیز حاصل شده است ،اما نیاز به
سرمایهگذاری و توجه بیش از پیش مسئوالن و متولیان وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و دانشگاههای تابعه در این
زمینه احساس میشود .بیشک ،تدوین برنامههای استراتژیک
در رابطه با توسعه پایدار و ارتقای نظام سالمت جامعه و رسیدن
به جایگاه شایسته منطقهای و بینالمللی جمهوری اسالمی ایران
در حوزه سرطان با انجام تحقیقات و پژوهشهای محققان این
حوزه در ارتباط میباشد و تولیدات علمی میتواند در این بخش
نقش ویژه و تاثیرگذاری را ایفا نماید.
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یافتهها همچنین نشان داد که موضوع بخش قابل توجهی از
مقاالت تولید شده مرتبط با سرطانها پستان و خون بوده است.
همچنین در برخی حوزهها از جمله سرطان سیستم صفراوی
(41مدرک) ،سرطان کودکان (67مدرک) ،رحم (69مدرک)،
اندومتر (83مدرک) ،پانکراس (118مدرک) و  ...تعداد مقاالت
و مدارک کمی منتشر شده است .جا دارد مدیران و متولیان
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و دانشگاههای
علوم پزشکی با افزایش مراکز تخصصی و بهداشتی مرتبط با
بیماریهایی که کمتر بدان پرداخته شده و هدایت متخصصان
و پژوهشگران به مطالعه و تحقیق در رابطه با این موضوعات،
زمینه را برای گسترش و رشد مطالعات مرتبط با این بیماریها
فراهم و موجبات افزایش کمی تولیدات علمی را سبب شوند.
بی شک فراهم آوردن تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی ،افزایش
جذب دانشجویان در دورههای تخصص و فوق تخصص،
افزایش همکاریهای علمی بینالمللی با پژوهشگران و
متخصصان سرطان خارجی ،تاسیس مجالت در شاخهها
و حوزههای مختلف علم سرطان ،کسب استانداردهای الزم
برای نمایهسازی آنها در ایندکسهای بینالمللی ،ایجاد شبکه
آزمایشگاهی مربوط و مرتبط با حوزه سرطان برای استفاده
حداکثری از تجهیزات موجود ،عقد تفاهمنامه با مراکز معتبر
بینالمللی در راستای پروژهها و تحقیقات علمی مشترک و ...
میتواند در باالرفتن تولیدات علمی حوزههای کمتر توجه شده
علم سرطان نقش تاثیر گذاری داشته باشد و به بهبود وضعیت
آن حوزهها کمک شایانی نماید .بعالوه پیشنهاد میشود که
متخصصان و متولیان این حوزه ،دانشگاهها ،پژوهشگاهها و
سایر مراکز علمی و تخصصی مرتبط با بیماری سرطان در
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با تعریف پروژهها
و طرحهای پژوهشی و عملیاتی نمودن آنها در حوزههایی که
کمتر بدانها توجه شده است ،زمینه را برای چاپ و انتشار
مقاالت علمی در این حوزهها فراهم آورند.

متوسط  ،Q2ضعیف  Q3و خیلی ضعیف  )Q4به چاپ رسیده
است .در واقع باید اشاره داشت که مجالت علمی از مهمترین
راههای نشر و گسترش علم و دانش محسوب میشوند و به عنوان
ابزاری که با کمک آن میتوان دستآوردهای علمی محققان را
در اختیار سایرین قرار داد ،از اهمیت باالیی برخودرار است .نتایج
نشان داد که همسو با بسیاری از حوزههای موضوعی مختلف که
مقاالت عمدتاً در مجالت نه چندان معتبر و با کیفیت نامناسب
و ضعیف منتشر میشوند ( ،)34-36مقاالت حوزه سرطان نیز
به لحاظ شاخصههای کیفی در وضعیت مناسبی قرار نداشته و
بجز مقاالتی که در مجالت کشورهای امریکایی و اروپایی چاپ
شدهاند ،بخش قابل توجهی از مقاالت در مجالت با کیفیت
پایینتر و کمتر شناخت ه شده انتشار یافتهاند .دریافت استناد
نسبتاً پایین از مطالعات پژوهشگران غیر ایرانی و دریافت ،تورق
و مرور پایین آن (بر اساس  )Log Analysisاز دیگر دالیلی
بوده است که میتوان مقاالت منتشر شده را به لحاظ کیفی در
وضعیت نامناسبی قلمداد کرد.

یک دهه تحقیقات پژوهشگران کشور در حوزه سرطان
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